
 
 

Bestyrelsesmøde 6.Juni 2018 kl 1830 
 
Dagsorden: 
 

1. Bordet rundt: 
- MD, 8 mands er der talt med mht bøde og de har fået besked på de selv skal betale bøder. 
- KH, Indestævner holder vi selv nu DBU ikke har givet os nogle. KH står selv for at etablere noget. Både Futsall og 

indebold for de små. KH kommer med et oplæg med opstart mm. 
 

2. Nøgler 
- JC, sørger for at få fat i nøglerne fra RS så vi nemmere kan udlevere og tilbagekale nøgler. 

 
3. Økonomi. 

- AU, vi har en sund økonomi 
 

4. 1. Holdet økonomi 
- Vi skal have lavet et budget for spillerne hvis/når vi rykker op. 
 

5. Academy 
- Trænere, der er klassetrænere på 
- Tilmeldte, der bliver lavet 2 hold med 12 på hver.  
- Dette er det første og når folk hører hvor godt det er så kommer der flere. 

 
6. Stævner ungdom 

- U10 er i gang hved med det planlagte 
- Resten af årgangene kommer næste 

 
7. Klubhus åbning. 

- De har lovet det klar til uge 26 
- Academy starter den 29 og vi håber alt er klar inden. CBF skriver til hallen for tidsplan. 

 
8. Cafeen møde 14/6 

- Cafeen bliver ikke en del af Ishøj IF 
- Vi har fået lovning på vi kan køre en cafe hvor der er plads til de værdier som vi står for som klub 
- Vi vil vil skabe et hjerterum som har været planen hele tiden uanset økonomi 
- Det er ikke fordi vi skal tjene penge vi vil skabe det sociale sammenhold 
 

9. Div 
- Sponsormøde på Fredag 
- Nogle skal have ny kontrakt (CBF sender) 

 
Deltagere: 
 
Allan Uttenthal (AU) 
Murat Kutuk (MK) 
Christian Bødker Forsberg (CBF) 
Kim Herskov (KH) 
Muzaffer Celik (MC) 
Mehmet Dagli (MD) 
 
 

- SAMMEN ER VI STÆRKERE - 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes Torsdag den 5/7 2018 kl. 18:00 i Ishøj IF´s bestyrelseslokalet 
 

 
 
 
  


